
 
 

Ondernemersinterview  

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

Bedrijf: fit20 
Branche: Sport en beweging / vitaliteit 
Contactpersoon: Amber van der Heijde 
Aantal medewerkers: 2 naast Amber zelf en stagiaires 
Email: purmerend@fit20.nl 
Website: www.fit20purmerend.nl 

Dit laatste interview van 2019 vindt plaats aan de Westerweg 60 in Purmerend bij fit20 met  
Amber van der Heijde. Een mooie locatie in het Hampshire Hotel bij BurgGolf Golfresort de Purmer.  

1. Wie is ….. achter …. / Persoonlijke noot  

Amber van der Heijde, 31 jaar, geboren in Purmerend en woont in Amsterdam. Zij is opgegroeid met 
topsporten en beweging en heeft professioneel gevoetbald bij FC Twente en AZ in Alkmaar. Achtergrond is 
sportmarketing en -management en CIOS (sport- en bewegingsleider). Zij wilde altijd al iets voor haarzelf 
beginnen. Haar passie is mensen helpen bij sport/gezondheid/welzijn. Het ondernemersbloed zit in de familie. 
Bijna 5 jaar geleden heeft zij de daad bij het woord gevoegd.  
 
2. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

“fit20 is een innovatieve en unieke fitnessmethode waarbij je maar 20 minuten per week traint. Hierbij word je 
altijd op maat begeleid door een Personal Trainer op afspraak 1 keer per week. Je transpireert niet of 
nauwelijks omdat de ruimte waarin je traint heel koel (17 graden) is. Omkleden is dus niet nodig waardoor je 
het bijvoorbeeld in je pauze kan doen met een collega. De training duurt 20 minuten en je wordt op maat 
begeleid door een Personal Trainer (maximaal 2 personen tegelijk). Zie het als een tandartsbezoek 
bijvoorbeeld. In Japan en China is deze methode al heel gebruikelijk. Alleen dit programma volgen is in 
principe voldoende maar het kan ook een goede ondersteuning zijn bij andere (top)sporten. Er wordt altijd 
gestart met een gratis kennismaking en een nulmeting waarna er een persoonlijk programma van 3 maanden 
volgt. fit20 heeft 144 studio’s waarvan 128 in Nederland en de rest in o.a. UK, België, Qatar, Nieuw-Zeeland en 
Amerika. Wij hopen de wereld te veroveren. Mensen gaan vrolijk de deur weer uit en daar word ik zelf ook zo 
blij van”, lacht Amber. “Wij willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen op een laagdrempelige manier. 
Omkleden hoeft niet. De bewegingen zijn gericht op bewegingen die je in het dagelijks leven ook maakt zoals 
tillen, traplopen e.d. Alle spiergroepen zijn verwerkt in de methode fit20. Het is bewezen dat je van sporten en 
bewegen gelukkig wordt en dat is dan ook de missie en het doel van fit20. Voorwaarde hierbij is continuïteit 
van de training. De succesfactor zit in het blijven volgen van de training. Het is de beste verzekering voor 
levensplezier”, aldus Amber. 

 

http://www.pro-site.nl/


 
 

 

3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Iedereen! Mensen die willen bewegen, druk bezette werknemers of mensen die net een fysiotraject hebben 
afgerond. Amsterdam is trendsetter in fit20 combineren met business. Grote bedrijven willen soms een fit20 
ruimte op het werk (at work company). Andere bedrijven met bijvoorbeeld veel ziekteverzuim, bieden de 
werknemers tijdens werktijd de gelegenheid te sporten bij fit20.” Amber legt uit dat na je 30ste levensjaar je 
spierkracht afneemt en dat door training met de fit20 apparatuur je je spieren weer sterker kan maken. Er zijn 
ook bedrijven die het programma aanbieden in het kader van duurzame inzetbaarheid. Belastingtechnisch kun 
je 1,7 % van bruto loonsom fiscaalvrij besteden ten behoeve van vitaliteit. Ahold, Siemens, Robeco, WTC en  
Randstad zijn grote partijen die dit al doen met de nadruk op preventie. Zij stimuleren medewerkers in alle 
opzichten om fit te blijven en bijvoorbeeld een burn-out en stress te voorkomen volgens HIRT (high intensity 
resistance training). Tijdens het programma worden de NPS metingen (kwaliteitsscore) gedaan en die kunnen 
eventueel doorgegeven worden aan de werkgever. Deze trend komt al voor in Amsterdam en Amber wil deze 
trend graag naar Purmerend halen. 

4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“Ik was 26 toen ik begon, bijna 5 jaar geleden. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt en vind het fijn om 
met mensen om te gaan. Het ondernemersinstinct heb ik van mijn familie meegekregen en wilde graag zelf 
iets opbouwen. Ik beoefende altijd topsport en ik voetbal nog steeds, 5 tegen 5.  
Het concept van fit20 bestaat al 10 jaar.  De studio’s zijn franchise ondernemingen en vallen onder de NFV, 
Nederlandse Franchise Vereniging.” 

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Ik ben van september tot december bezig geweest met de voorbereidingen. Daarna heb ik het binnen een 
maand ingericht conform de huisstijl en regels van fit20”, vertelt Amber trots. “Door onze persoonlijke 
aandacht zijn de sportscholen geen concurrent van ons. Het is gewoon een heel ander en uniek concept 
waarbij gezondheid en tevredenheid voorop staat.”  

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

“De maatschappelijke betrokkenheid zit meer in het gezond houden van de mens. Wel sponsor ik de 
voetbalvereniging en ouderen die hier met de bus worden gebracht en mogen trainen. Ook het Golfresort 
sponsor ik. Op een later moment zal ik mijn maatschappelijke betrokkenheid nog verder uitbouwen”, zegt 
Amber.   

7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“Een nadeel is dat je altijd verantwoordelijk bent. Ik moet altijd aanwezig zijn dus wil niet ziek worden of 
andere mensen aansteken. Daarom leef ik heel gezond. Het voordeel is natuurlijk dat ik de hele dag bezig ben 
met mijn passie.”  
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8. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

“De drijfveer is passie”, zegt Amber stellig. “Daarnaast is doorzettingsvermogen ook heel belangrijk. Ik kan 
mensen goed begeleiden en motiveren”, aldus Amber. 

9. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 

Een reactie van een lid: “Met fit20 Purmerend heb ik eindelijk mijn doel behaald. Na een aantal pogingen 
zonder succes heb ik door de juiste focus een begeleiding de stap kunnen zetten naar een fitter en gezonder 
leven.” 
“De meeste leden zijn 45plussers maar ook jongeren sporten hier graag. Het op maat maken van een 
persoonlijk professioneel sportprogramma met persoonlijke begeleiding (1:1) is onderscheidend. Alle trainers 
zijn gecertificeerd waardoor een superieure veilige uitvoering wordt geleverd. fit20 biedt een veilige en 
intensieve training. fit20 heeft voor het tweede jaar een prijs gewonnen: de NFV troffee.”  

10. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Amber vertelt over een aantal lessen met ondernemers waarbij ook Mc Donalds vertegenwoordigd was. Wat 
een inspiratie, echt indrukwekkend hoe Mc Donalds zijn onderneming runt.   

11. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 

Amber hoopt meer studio’s in Purmerend te hebben over 5 jaar.  

12. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

Luister goed naar je lijf! Zoek samenwerking. Zo werkt Amber ook steeds meer samen met bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten, voedingsspecialisten e.d. En durf risico’s te nemen.  

13. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 

Amber vond het ontzettend leuk om haar verhaal te kunnen doen en haar studio te kunnen laten zien. Zij 
nodigt collega-ondernemers van harte uit om het eens vrijblijvend te komen uitproberen. Alle PRO-leden 
kunnen 2 gratis lessen volgen in januari 2020. Aanmelding via: purmerend@fit20.nl onder vermelding van 
code PROfitin2020.  

Dankjewel Amber voor je tijd en verhaal! 
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